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ASIAKASPALVELU2014-HANKE TIEDOTTAA 
 

Pilotoinnin ohjaus- ja seurantaryhmä vieraili Mikkelin pilottipisteessä 

 

Pilotoinnin ohjaus- ja seurantaryhmä vieraili 

15.12.2014 Mikkelin pilottipisteessä. Ryhmä tutustui 

päivän aikana Asiointipisteeseen ja sen toimintaan sekä 

keskusteli paikallisten palveluntuottajien edustajien 

kanssa pilotoinnin kokemuksista sekä siitä, miten pilo-

tointi on vaikuttanut palveluntuottajien omaan toimin-

taan. Vierailulla olivat mukana myös pilotoinnin ulkoi-

set arvioijat HMV Service Economy Oy:stä.  

 

Mikkelissä pidetyssä ohjaus- ja seurantaryhmän koko-

uksessa keskusteltiin muun muassa ulkoisesta arvioin-

nista sekä asiakaspalvelujärjestelmän kirjaamiskäytän-

nöissä havaituista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta. 

Kokouksessa hyväksyttiin myös kustannusten korva-

usmalli, jota noudatetaan pilotoinnin aikana, jos uusia 

palveluntuottajia tulee mukaan Asiointipisteisiin.        Opaste Mikkelin  

      Asiointipisteen tiloissa 

 

Neuvotteluja käynnissä: Uusia palveluja mukaan pilottipisteisiin 

 

Valtiovarainministeriö on käynyt syksyn aikana alustavia keskusteluja uusien palvelui-

den tuomisesta Asiointipisteisiin Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön (oike-

usapu), Taiteen edistämiskeskuksen, Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Itellan kanssa. 

Keskustelut jatkuvat parhaillaan paikallisella tasolla pilottikuntien ja palveluntuottajien 

kesken.  

 

Mahdolliset uudet palveluntuottajat tekevät sopimuksen Asiointipistettä ylläpitävän kun-

nan kanssa ja sopivat samalla kustannusten jakamisesta. Uusien toimijoiden mukaan tu-

loa varten on laadittu sopimusmalli ja se on hyväksytty ohjaus- ja seurantaryhmän koko-

uksessa 15.12.  

 

Pilotoinnin ohjaus- ja seurantaryhmä hyväksyi yhdessä sopimusmallin kanssa myös kus-

tannusten korvausmallin, jonka mukaan uudet palveluntuottajat korvaavat kunnalle hei-

dän palveluidensa antamisesta aiheutuvat kustannukset. Kustannukset korvataan suorit-
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teiden määrän mukaisesti. Uudet toimijat korvaavat kunnalle erikseen myös palveluneu-

vojien peruskoulutuksesta aiheutuvat kustannukset sekä kustannukset, joita aiheutuu lisä-

tilan rakentamisesta ja uusien laitteiden hankkimisesta.  

 

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Marko Puttonen, marko.puttonen[at]vm.fi, puh. 02955 

30271 

 

Koulutuksen seurantaraportti valmistunut 

 

Pilotointityöryhmä hyväksyi kokouksessaan 24.11.2014 seurantaraportin Asiointipistei-

den palveluneuvojille ja palveluesimiehille touko-syyskuussa 2014 järjestetystä koulu-

tuksesta.  

 

Koulutuksen seurantaraportti 

 

Pilottipisteiden palveluneuvojille ja palveluesimiehille tullaan järjestämään keväällä 

2015 yhteinen verkostotapaaminen sekä heidän tarpeidensa mukaista jatkokoulutusta.  

 

Lisätietoja: asiantuntija Leni Haavisto, 02955 30230, leni.haavisto[at]vm.fi 

 

ASPA-pilotit – puolen välin krouvissa – seminaari 14.1.2015 

 

Valtiovarainministeriö järjestää ASPA pilotit – puolenvälin krouvissa -seminaarin 

14.1.2015 klo 8.45 – 12.15 kokouskeskus Paasitornissa, Karl Lindahl – salissa (Paasivuo-

renkatu 5 A, Helsinki).  

 

Seminaariin voi osallistua myös internetin kautta. Tilaisuuden nettikatselulinkki ja tilai-

suuden esitykset löytyvät hankkeen Internet-sivuilta seminaaripäivänä. 

 

Ilmoittaudu tilaisuuteen 7.1.2015 mennessä alla olevan linkin kautta: 

 Ilmoittautuminen 

Seminaarin ohjelma  

 

 Lisätietoja: projektiasiantuntija Lotta Engdahl, puh. 02955 30736, lotta.engdahl[at]vm.fi 

 

Lisätietoja hankkeesta 

 

Asiakaspalvelu2014-hankkeen nettisivut: http://www.vm.fi/asiakaspalvelu2014 

 

 

 

Jos et halua enää vastaanottaa Asiakaspalvelu2014-hanketiedotetta, ilmoitathan siitä osoitteeseen 

saara.heikkila[at]vm.fi. 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20141219Asioin/name.jsp
http://www.vm.fi/asiakaspalvelu2014
https://www.webropolsurveys.com/S/A1DCBA624CE4D26C.par
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20141216ASPApi/name.jsp
http://www.vm.fi/asiakaspalvelu2014

